Munin beretning 2006-2007
Årets begivenheder har primært været fokuseret på AFS Interkulturs jubilæumsår, som vi fejrer i
dag.
Munins bestyrelse har på en række områder været meget involveret i det forberedende og
planlæggende arbejde i jubilæumsåret. Lad mig først og fremmest nævne jubilæumsskriftet, som
blev til efter intensivt research og arbejde af Inge, Helle og Aase fra bestyrelsen samt Jørn
Lundvang og Susanne Grenaa, som externe medarbejdere og eksperter.
Resultatet, som I alle kender, er vi stolte af og glade for i bestyrelsen, også fordi vi derved har
kunnet give et perspektiveret bidrag til jubilæet. Vi er af den opfattelse, at det også har manifesteret
Munins rolle, som en støtteorganisation for AFS Interkultur.
Præsentationen af skriftet foregik den 13.4.i AFS huset og var en både hyggelig og festlig dag for
de næsten 40deltagere i arrangementet. Den 19.5.var Munin ansvarlig for en AFS udstilling på
Frederiksberg Rådhusplads i forbindelse med en AFS event som slutning på ”Beyond Borders”
turen. i Danmark.
Hertil kommer at jubilæumssymbolet ,som har prydet alle breve og publikationer i år er kreeret” af
et af Munins medlemmer Jørn Lundvang, ganske vederlagsfrit. Vi har også været med i
styregruppen i forbindelse med jubilæet, så ganske mange af vore ressourcer er brugt hertil. Munin
har også betalt et beløb til annoncering efter gamle medlemmer til deltagelse i
jubilæumsarrangementerne.
.
Medlemshvervning er fortsat med uformindsket styrke med rykkerbreve og nye udsendelser,.
Medlemsantallet er i dag på 148, ca. 20% mere end sidste år.
Vor præsentationspjece er opdateret til brug for aktiviteter om flere medlemmer..
Gorm Friling deltog i AFS Interkulturs generalforsamling/årsmøde på Fyn med et indlæg om Munin
og AFS oplevelser. Desværre måtte vi aflyse det planlagte Munin arrangement med en extern
foredragsholder ved samme lejlighed. Der var for få tilmeldte. Vi vil dog prøve igen, hvis der er
interesse herfor i Munin. Måske hellere i Århus eller København.
I beretningsåret har vi uddelt to rejsetilskud på hver 15.000 kr til ansøgere om et AFS stipendium.
med henblik på en større mangfoldighed i deltagergruppen.
Så et aktivt år med mange bestyrelsesmøder.( i alt 6 og et fællesmøde med AFS Interkulturs
bestyrelse) En stor tak til Munins bestyrelse, hvor Inge , og Gorm har valgt nu at træde et skridt
tilbage og Aase også fra sin meget aktive suppleantrolle.
Tak til AFS Interkulturs bestyrelse og sekretariat for et godt samarbejde.

